Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 16.06.2015
Názov materiálu: NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA V K. Ú.
PIEŠŤANY, LOKALITA NÁLEPKOVA UL. V PROSPECH
ZÁPADOSLOVENSKEJ DISTRIBUČNEJ, A.S.
Obsah materiálu: Dôvodová správa
Žiadosť č. 10159, GP č. 53/2015, GP č. 54/2015
Návrh na uznesenie:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho 1) v práve
uloženia a v povinnosti strpieť uloženie inžinierskych sietí (distribučných káblových
rozvodov 22kV a 1kV) na pozemky registra C zapísané na LV č. 5700 k. ú. Piešťany vo
výlučnom vlastníctve Mesta Piešťany - parc. č. 7825/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere
2818 m2, parc. č. 8028/1 ostatné plochy o výmere 3039 m2, parc. č. 8029/1 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 15410 m2, parc. č. 8031 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6428 m2
a na pozemok registra C parc. č. 7797 zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2 zapísaný
na LV č. 4759 k. ú. Piešťany v podielovom spoluvlastníctve Mesta Piešťany v podiele 1/3 ako
aj 2) v povinnosti strpieť užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy predmetnej stavby a jej odstránenie ako aj 3)
v povinnosti strpieť vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami za účelom výkonu povolenej činnosti a činností
uvedených v bode 1) a 2), a to uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom
Piešťany - povinný z vecného bremena a oprávneným z vecného bremena - Západoslovenská
distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ako vecného práva
bezodplatne / odplatne, za jednorazovú odplatu vo výške ... a v prípade odplatnosti s tým, že
platiteľom odplaty bude oprávnený z vecného bremena. Vecné bremeno podľa bodu 1) a 2) sa
zriaďuje v rozsahu vyznačenom geometrickými plánmi - GP č. 54/2015 autorizačne overený
Ing. Miroslavom Kováčom dňa 26.3.2015, úradne overený Ing. Evou Gonovou pod č. 167/15
dňa 07.4.2015 a GP č. 53/2015 autorizačne overený Ing. Miroslavom Kováčom dňa
25.3.2015, úradne overený Ing. Evou Gonovou pod č. 166/15 dňa 07.4.2015; vecné bremeno
podľa bodu 3) sa zriaďuje na celú zaťaženú nehnuteľnosť
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
Stanovisko Komisie pre legislatívu a právo: Uznesenie č. /2015 Komisia
Stanovisko Komisie pre financie a podnikanie: Uznesenie /2015 Komisia
Spracovateľ: Mgr. Monika Mackovjaková, referent Referátu právneho MsÚ Piešťany
Predkladateľ: Ing. Dáša Reháková, prednostka MsÚ Piešťany
Dátum vyhotovenia: 29.05.2015

Dôvodová správa
Žiadosťou zo dňa 10.04.2015, podanou dňa 15.04.2015 a evidovanou pod č. 10159,
žiadateľ Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava žiada o zriadenie vecného bremena za
účelom položenia distribučných káblových rozvodov 22kV a 1kV pre potreby umiestnenia
elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby–TA
Piešťany TS0062-004,NNK,TS,VNK (L13.0304.14.0002), a to v rozsahu podľa predloženého
GP č. 54/2015 autorizačne overeného Ing. Miroslavom Kováčom dňa 26.3.2015, úradne
overeného Ing. Evou Gonovou pod č. 167/15 dňa 07.4.2015 na vyznačenie vecného bremena
na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemky C KN zapísané pre k.ú. Piešťany
na LV č. 5700 – p.č. 7825/1, 8029/1, 8028/1, 8031 vo výlučnom vlastníctve Mesta Piešťany
a v rozsahu podľa predloženého GP č. 53/2015 autorizačne overeného Ing. Miroslavom
Kováčom dňa 25.3.2015, úradne overeného Ing. Evou Gonovou pod č. 166/15 dňa 07.4.2015
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemok
C KN zapísaný pre k.ú. Piešťany na LV č. 4759 ako p.č. 7797 v podielovom spoluvlastníctve
Mesta Piešťany v podiele 1/3. Predmetné vecné bremeno by malo byť zriadené formou
uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena in rem za účelom realizácie stavby –TA
Piešťany TS0062-004,NNK,TS,VNK (L13.0304.14.0002).
Žiadateľ neuviedol, či žiada zriadenie vecného bremena odplatne alebo bezodplatne.
Doteraz Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany schvaľovalo v prevažnej väčšine prípadov
zriadenie vecného bremena bezodplatne, a to najmä v prospech fyzických osôb – napr.
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí (elektrického
kábla – VN prípojky) na pozemkoch registra C parc. č. 7898/4 ostatná plocha o výmere 3792
m2 , parc. č. 7898/5 zastavaná plocha vo výmere 1117 m2 , parc. č. 7899/1 zastavaná plocha vo
výmere vo výmere 1430 m2 vo vlastníctve mesta Piešťany, zapísaných v LV č. 5700 pre k. ú.
Piešťany, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 40-41/2012 na vyznačenie
vecného bremena - práva uloženia el. kábla na p. č. 7898/4, 7898/5 a 7899/1, pre vlastníkov
parc. č. 7899/2, Ing. Juraja Kopányiho a manž. Ing. Renatu Kopányiovú, ako vecné právo
bezodplatne Uznesením MsZ č. 159/2012 D/.
Odplatné zriadenie vecného bremena schválilo iba Uznesením MsZ č.101/2008 zo dňa
29.5.2008 (uloženie prípojky NN v lokalite Pod Párovcami pre Relas s.r.o., za 500 000,- Sk;
16.597,- €, a teda suma za 1 m bola 65,- €), Uznesením MsZ č. 261/2000 zo dňa 15.12.2000
(právo prechodu a uloženie inžinierskych sietí v prospech vlastníka parc.č. 393/2, vtedy Ján
Sysko a manž., za 1000,-Sk/ročne), Uznesením MsZ č. 138/2013 pre Marka Mareka –
konateľa Sky-Led, s.r.o. (uloženie inžinierskych sietí) za jednorazovú odplatu 12,-eur/m2.
Taktiež schválilo Uznesením MsZ č. 59/2013 odplatné zriadenie vecného bremena
spočívajúceho v práve strpieť uloženie inžinierskych sietí (plynárenského zariadenia – podľa
GP č. 6/2013) pre oprávneného z vecného bremena SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,
825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, ako vecné právo odplatne – za jednorazovú odplatu
75,50 eur za každý 1m2 pozemkov zaťažených vecným bremenom podľa znaleckého
posudku. Uznesením MsZ č. 17/2015C/ uloženie inžinierskych sietí - NN prípojky pre
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 za
jednorazovú odplatu 10,-eur/bm s tým, že platiteľom odplaty bude EQUIS INVEST, s.r.o.
Vyjadrenie Referátu majetku mesta MsÚ Piešťany: K zriadeniu vecného bremena na trase
z pohľadu kompetencií RMP nemáme pripomienky.
Vyjadrenie Referátu životného prostredia MsÚ Piešťany:

Vyjadrenie Referátu finančného MsÚ Piešťany: Z pohľadu referátu financií nemáme voči
takémuto postupu žiadne pripomienky, zriadenie vecného bremena je v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
V účtovníctve mesta sú predmetné parcely vedené nasledovne:
- p. č. 7825/1 spolu s parcelou 7825/3 ako verejné osvetlenie Nálepkova ulica
vo vstupnej cene 23 201,66 €
- p. č. 8029/1 15410 m2 zast. pl. NZ SMP vo vstupnej cene 409 214,63 €
- p. č. 8028/1 3039 m2 ost. pl. vo vstupnej cene 8 070,11 €
- p. č. 8031 zast.pl. NZ výmera 6428 m2 vo vstupnej cene 170 696,41 €, cena za m2 26,56 €
- p. č. 7560/1 zast. pl. výmera 3183 m2, vstupná cena 84 525,00 €
- p. č. 7797 zast. pl. SP NZ výmera 74 m2, vstupná cena 655,02 €, obstarávacia cena
1965,08 €
Prípadný prevod pod túto hodnotu z pohľadu finančného neodporúčame.
Zároveň uvádzame, že žiadateľ má voči mestu Piešťany svoje daňové a poplatkové záväzky
vyrovnané.
Vyjadrenie Referátu územnej správy MsÚ Piešťany: Zriadenie vecného bremena na
pozemky reg.C parc.č. 7825/1, 8029/1, 8028/1, 8031, 7560/1 (vo výlučnom vlastníctve Mesta
Piešťany) a na pozemok parc.č. 7797 (v podielovom spoluvlastníctve Mesta Piešťany
v podiele 1/3) je požadované v súvislosti s investičným zámerom vybudovania posilňovacieho
vedenia v záujmovej lokalite Nálepkova ulica (konkrétne: stavba: TA Piešťany TS0062-004,
NNK, TS, VNK; stavebný objekt SO 01 – NN VEDENIE – NNK). V rámci SO 01 je
navrhované vybudovanie káblového 1 kV vedenia v zemi v novej trase o celkovej dĺžke 751
m - v trase od jestvujúcej transformačnej stanice TS0062-004 (na parc.č. 7795/2 – oproti
hotelu Magnólia), ďalej v chodníku Nálepkovej ulice, v chodníku pri bistre PERLA a
v chodníku lemujúcom plochy zelene pri mestskom trhovisku až po jestvujúcu rozvodnú
skriňu SR 24/1 na Nitrianskej ulici.
Z pozície Mesta Piešťany bolo dňa 20.4.2015 k predmetnej investičnej akcii vydané
vyjadrenie, v ktorom boli okrem stanovenia podmienok pre vlastnú realizáciu stavby
vznesené aj pripomienky k samotnej trase (z dôvodu zachovania a nepoškodenia jestvujúcich
plôch verejnej zelene a stromov). Po preskúmaní navrhovanej trasy vedenia vo výkrese, ktorý
tvorí podklad žiadosti o zriadenie vecného bremena, konštatujeme, že tieto pripomienky
neboli zo strany žiadateľa rešpektované (prílohu tvorí výkres s pôvodnou trasou).
Na základe uvedeného odporúčame v danej veci kontaktovať spoločnosť
Západoslovenská distribučná, a.s.; vyjadrenie k zriadeniu vecného bremena vydá Referát
územnej správy až po doložení výkresu s trasou vedenia, ktorá bude z pohľadu Mesta
Piešťany akceptovateľná.

